
Orientering & betingelser, side 1

Til andelshaverne
Læggekartofler til foråret 2024 – orientering & betingelser

Denne bestilling skal være KMC Agro i hænde senest mandag d. 9. januar 2023.

Vær opmærksom på, at du kan bestille dine læggekartofler digitalt med mobil-app'en Avlerinfo  Selv betjening. Vi 
 anbefaler, at du bestiller via app’en. Læs mere på http://www.kmcagro.dk

Vær venligst opmærksom på at alle tre sider af bestillingen skal udfyldes og indsendes.

Faste sorter
Til foråret 2024 tilbyder KMC Agro materiale i følgende faste sorter: 
Avarna, Avenue, Kardal, Kuras, Oleva, Saprodi, Saturna, Seresta, Stratos, Verdi og Ydun.

Supplerende sorter
Der er desuden mulighed for at bestille mindre mængder i følgende supplerende sorter:
Allstar, Festien, Lady Rosetta, Luneba,  Sarion, Skawa, Tarzan og Thor.

De  supplerende sorter vil ikke nødvendigvis kunne leveres i alle klasser. Vi kan derfor ikke garantere, at KMC Agro 
kan levere  sorterne i de ønskede klasser, og vi forbeholder os ret til at ændre klasserne. 
Der kan ikke oplyses pris på de supplerende sorter på bestillingstidspunktet. 

Bliv klogere på sorterne på Sortsinfo
I Sortsinfo på avlerinfo.dk har vi samlet en række sortsoplysninger om stivelses- og pulversorter, bl.a. om de sorter, 
som KMC Agro tilbyder. Find detaljerede beskrivelser af sorterne og brug valg- og filterfunktioner til at finde de rigtige 
sorter – og sammenlign op til 5 sorter ad gangen. 
Du finder Sortsinfo på http://www.avlerinfo.dk/sortsinfo

Klasse PB
KMC Agro kan – i begrænset omfang – tilbyde kl. PB i visse sorter til foråret 2024. Prisen vil være ca. 400 kr./hkg og 
leverance er afhængig af, at vi har de fornødne mængder til rådighed. Hvis du ønsker at komme i betragtning til kl. PB 
kan du skrive det i kommentarfeltet, som bliver vist sidst i bestillingen.

Det skal understreges, at kl. PB er sidestillet med kl. S, SE og A når materialet anvendes i brugsavlen.  Materialet må 
udelukkende anvendes til egen opformering til brugsavl og må ikke sælges videre. 

Klasse S/SE
 Klasse S er produceret direkte på klasse PB fra præ basisavlerne. 
• For klasse S er kvalitetskravene: 0 % virus Y og bladrulle. 
• For klasse SE er kvalitetskravene: maks. 1 % virus Y og bladrulle. 
•  For både klasse S og SE gælder, at der ikke må have været sortben i marken og heller ingen råd på lager. 

Klasse S skal bestilles senest d. 9. januar 2023. Der tages forbehold for, at der er PB- materiale til rådighed. 
Hvis der ikke kan leveres klasse S, overføres bestillingen til klasse SE.

Behandling med Diabolo i klasse S, men ikke i klasse SE og A
Læggekartofler i klasse S fra KMC Agros egne fremavlere bliver behandlet med Diabolo imod lagersvamp, mens 
 kartofler i klasse SE og A ikke vil blive bejdset med Diabolo. (Diabolo har afløst Fungazil TM 100, og har samme ind-
hold af aktivstoffet imazalil). Andelshaverne skal fortsat selv behandle imod rodfiltsvamp.

Kvalitetskrav 
Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse for læggekartofler er gældende. For klasse S og SE gælder desuden KMC 
Agros  skærpede krav. For de udleverede sorter vil der efter ønske kunne udleveres et dataark, hvor det er muligt at se 
 informationer om marksyn og virustest.

Brande, december ’22
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Leveringsformer
12,5 hkg storsække eller løsleverance. Minimum leverance i storsække er 12,5 hkg. Minimum ved  løs leverance 
er 150 hkg. Ved bestilling af minimum 300 hkg indenfor samme sort og klasse ydes der 5 kr. rabat pr. hkg uanset 
 leveringsform.

Størrelse
Klasse A, SE og S opsorteres alle i størrelse 35/55 mm.
 
Reklamationsfrist
For sækkevarer senest 14 dage fra udleveringsdato, for løsvarer inden kartoflerne læsses af.

Levering
Den ordinære udkørsel vil starte d. 20. februar 2024 (hvis vejret tillader det) og slutte d. 15. april 2024. Andels haverne 
skal være villige til at modtage kartoflerne i denne periode. 
Der er mulighed for leverance af Kuras i perioden fra d. 1. februar til d. 20. februar, hvis vejret tillader det. Ved 
 leverance i denne periode er  prisen 5 kr. lavere pr. hkg. Hvis det pga. vejret ikke er muligt at levere inden d. 20. 
 februar, vil kartoflerne blive faktureret til normal pris. Du kan vælge tidlig levering af Kuras sidst i bestillingen. 

Videresalg
De udleverede læggekartofler må ikke videresælges uden KMC Agros samtykke.

Priserne er eksklusiv fragt og moms
Bemærk at priserne er inkl. kartoffelafgift og forædlerafgift, men  ekskl. fragt og moms.  

Leveringsforbehold
Er KMC Agro ikke leveringsdygtig i de bestilte sorter, forbeholdes ret til at til byde at levere en anden sort, eller 
 eventuelt at reducere mængden. Lige ledes forbeholdes ret til, om for nødent, at ændre leveringstidspunkt og klasse. 
Der tages forbehold for afgifts ændringer.

Bindende bestilling
Bemærk venligst, at bestillingen skal være KMC Agro i hænde senest mandag d. 9. januar 2023 og at bestillingen er 
bindende! Hvis du indsender din bestilling via mail, benyt da venligst mail-adressen kmcagro@kmc.dk 

Efterregulering af bestilling
Så vidt det er praktisk muligt for KMC Agro, kan man efterregulere sin bestilling frem til d. 1. februar 2024 – og ikke 
 senere end det. 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedr. bestilling af læggekartofler kan du kontakte Kim Rask Hansen (4064 8819, krh@kmc.dk), 
Per Thorlund Christensen (5339 1806, ptc@kmc.dk) eller Lasse Primdal (9363 1714,  lap@kmc.dk).
 
Kontraktspart
KMC amba. fungerer som administrator for fabrikkerne AKD, Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark, 
CVR: 62818328, Karup Kartoffelmelsfabrik, CVR: 16217719 og KMC Granules, CVR: 15230614. Det vil sige, at KMC 
alene administrerer bestillingsproceduren og faktureringen af læggekartofler på vegne af de nævnte fabrikker. Aftalen 
om køb og levering af læggekartofler indgås juridisk mellem dig og den  konkrete fabrik.  Hvilken fabrik aftalen indgås 
med afhænger af, hvilken fabrik din dyrkningskontrakt og/eller din  leveringsaftale indgås med.

Finansiering
Faktura på læggekartoflerne udsendes af KMC på vegne af en af kartoffelmelsfabrikkerne. Man kan enten betale 
fakturaen eller finansiere læggekartoflerne gennem den fabrik man er tilknyttet. Ønsker man at betale fakturaen skal 
dette ske til fabrikken og ikke til KMC. Ønskes finansieringen gennem fabrikken vil det skyldige beløb inkl. renter og 
evt. omkostninger blive modregnet i betalingen for dine kartoffelleverancer til henholdsvis stivelse/granules.
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I henhold til betingelserne i følgebrevet, bestilller undertegnede avler følgende læggekartofler til sæsonen 2024: 

Husk at udfylde og indsende både side 1, 2 og 3 i bestillingen.
Bestilling, side 1

................................. ..............................................................................................
Avlernr.   Navn     

Faste sorter 2024 Kr./hkg i alt ved forskellig levering, ekskl. fragt og moms 
Skriv antal hkg ved den ønskede leveringsform

Klasse Pris kr./hkg Kartoffel afgift/
hkg.

Forædler-
afgift/hkg

Løs 
kr./hkg

 Antal hkg
(min. 150 hkg)

Storsække 
kr./hkg

Antal hkg
(12,5 hkg)

Oleva
S 273,50 0,20 - 273,70 279,70

SE 231,00 0,20 - 231,20 237,20
A 216,00 0,20 - 216,20 222,20

Saprodi
A 233,00 0,20 18,00 251,20 257,20

Avenue
SE 231,00 0,20 18,00 249,20 255,20
A 216,00 0,20 18,00 234,20 240,20

Kardal
A 231,00 0,20 - 231,20 237,20

Seresta
S 273,50 0,20 16,00 289,70 295,70

SE 231,00 0,20 16,00 247,20 253,20
A 216,00 0,20 16,00 232,20 238,20

Kuras
S 298,50 0,20 20,00 318,70 324,70

SE 256,00 0,20 20,00 276,20 282,20
A 231,00 0,20 20,00 251,20 257,20

Avarna
S 273,50 0,20 18,00 291,70 297,70

SE 231,00 0,20 18,00 249,20 255,20
A 216,00 0,20 18,00 234,20 240,20

Saturna
S 257,50 0,20 - 257,70 263,70

SE 215,00 0,20 - 215,20 221,20
A 200,00 0,20 - 200,20 206,20
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Stratos
S 300,50 0,20 18,00 318,70 324,70

SE 258,00 0,20 18,00 276,20 282,20
A 233,00 0,20 18,00 251,20 257,20



Ydun
S 273,50 0,20 16,00 289,70 295,70

SE 231,00 0,20 16,00 247,20 253,20
A 216,00 0,20 16,00 232,20 238,20

I henhold til betingelserne i følgebrevet, bestilller undertegnede avler følgende læggekartofler til sæsonen 2024: 

Husk at udfylde og indsende både side 1, 2 og 3 i bestillingen.
Bestilling, side 2

................................. ..............................................................................................
Avlernr.   Navn     

Faste sorter 2024 Kr./hkg i alt ved forskellig levering, ekskl. fragt og moms 
Skriv antal hkg ved den ønskede leveringsform

Klasse Pris kr./hkg Kartoffel afgift/
hkg.

Forædler-
afgift/hkg

Løs 
kr./hkg

 Antal hkg
(min. 150 hkg)

Storsække 
kr./hkg

Antal hkg
(12,5 hkg)

Supplerende sorter: Angiv den klasse du ønsker de supplerende sorter leveret i. KMC Agro forbeholder sig ret til at 
ændre i bestillingerne, hvis mængderne ikke er tilgængelige i de ønskede klasser.

Allstar
SE
A

Luneba
SE
A

Sarion
SE
A

Skawa
SE
A

Tarzan
SE
A

Thor
SE
A

Festien
SE
A

Lady Rosetta
A

Supplerende sorter 2024  Skriv antal hkg ved den ønskede leveringsform

Klasse Løs
 Antal hkg  (min. 150 hkg)

Storsække
Antal hkg (12,5 hkg)
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Verdi
S 273,50 0,20 20,00 293,70 299,70

SE 231,00 0,20 20,00 251,20 257,20
A 216,00 0,20 20,00 236,20 242,20



Denne bestillingsseddel returneres til KMC, Herningvej 60, 7330 Brande i underskrevet stand pr. brev eller på 
kmcagro@kmc.dk. Bestillingssedlen skal være KMC i hænde senest mandag d. 9. januar 2023. 

■■        Jeg ønsker de bestilte partier i Kuras leveret i perioden fra d. 1. februar 2024 til d. 20. februar 2024 hvis vejr-
liget tillader det. Se i øvrigt orientering og betingelser i følgebrevet.

■■        Jeg ønsker selv at afhente læggekartoflerne.

Evt. kommentarer til min bestilling: 

................................................................................. ................................. ...............................................
Vej       Postnr.   By

............................. ............................. .................................................................................................
Avlernr.   Dato   Underskrift     

.................................................................................  ...................................................................................
Tlf. nr./mobil nr.    email

.............................................................................................................................................................................................
Navn    

Jeg bekræfter hermed ovennævnte bestilling – herunder at være indforstået med KMC’s og/eller fabrikkernes 
ret til modregning af købesummen for læggekartoflerne i ethvert tilgodehavende, som jeg har eller måtte få hos 
KMC og/eller fabrikkerne, jfr. i øvrigt fabrikkernes gældende vedtægter.

Bestilling, side 3
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Husk at udfylde og indsende både side 1, 2 og 3 i bestillingen.


